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Invalda INVL

INVESTICINĖ GRĄŽA, %
NUO 2014 M. BALANDŽIO 29 D.**

1,9

93,6

Kartu su partneriais laimėjo „Moldova-Agroindbank“ akcijų pardavimo aukcioną. Vienos pirmaujančių turto valdymo grupių Baltijos
šalyse „Invalda INVL“ nuosavas kapitalas šių metų pirmojo pusmečio pabaigoje siekė 65,5 mln. eurų ir buvo 2,27 proc. didesnis nei
2017 m. pabaigoje. Nuosavas kapitalas akcijai per pirmąjį pusmetį išaugo 2,35 proc. iki 5,66 euro. Bendrovės pelnas per pirmąjį pusmetį
siekė 14 tūkst. eurų arba 99,8 proc. mažiau nei per tą patį laikotarpį 2017 m. Spalio pradžioje paskelbta, kad tarptautinis konsorciumas,
kurį sudaro Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (ERPB), „Invalda INVL“ ir „Horizon Capital“ ir kuris veikia per Didžiosios Britanijos
bendrovę „HEIM Partners“, laimėjo „Moldova-Agroindbank“ (MAIB) akcijų pardavimo aukcioną. „Invaldos INVL“ valdoma Lietuvos bendrovė
„MD Partners“ ir ERPB turi po 37,5 proc., o privataus kapitalo valdytojas „Horizon Capital“ – 25 proc. „HEIM Partners“ akcijų. „HEIM Partners“
už 41,09 proc. MAIB akcijų pasiūlė 451,533 mln. Moldovos lėjų (23,031 mln. eurų). Taip pat nuo 2018 m. liepos veikia informuotiesiems
investuotojams skirtas rizikos kapitalo investicinis fondas „INVL Special Opportunities Fund“, skirtas netiesiogiai investuoti į MAIB akcijas.
Spalį šis fondas buvo įsigijęs „MD Partners“ konvertuojamųjų obligacijų už 4,475 mln. eurų. Gavus Moldovos centrinio banko leidimą, šios
obligacijos bus konvertuotos į „MD Partners“ akcijas, po ko fondas valdys 48,64 proc., o „Invalda INVL“ – 51,36 proc. „MD Partners“ akcijų.
⊲ „Invaldos INVL“ 2018 m. 9 mėnesių rezultatų skelbimas – 2018 m. lapkričio 30 d.

„INVL Baltic Farmland“

„Nasdaq“
Vilnius
biržoje
kotiruojamos
akcijos

1,5

38,2

„INVL Baltic Farmland“ per pusmetį gavo 46 proc. prognozuotų metinių pajamų. Investicijų į žemės ūkio paskirties žemę bendrovės „INVL
Baltic Farmland“ pajamos per šių metų pirmąjį pusmetį buvo 281 tūkst. eurų, grynasis pelnas – 140 tūkst. eurų. Lyginant su 2017 m. tuo pačiu
laikotarpiu, grupės pajamos padidėjo 4,5 proc., o grynasis pelnas sumažėjo 13,6 proc. Vertinant pasiektus rezultatus, per pirmąjį šių metų
pusmetį bendrovė gavo 46 proc. prognozuotų metinių pajamų (609 tūkst. eurų) ir 39 proc. prognozuoto metinio konsoliduoto grynojo pelno
(360 tūkst. eurų). Veiklos prognozės parengtos darant prielaidą, kad per 2018 m. turimų sklypų vertė nepakis bei nebus sudaryta jokių žemės
pirkimo ar pardavimo sandorių.
> 5 metai

⊲ „INVL Baltic Farmland“ 2018 m. 9 mėnesių rezultatų skelbimas – 2018 m. lapkričio 7 d.

„INVL Baltic Real Estate“

9,9

67,5

Pasirašė preliminarią sutartį dėl žemės sklypo Latvijoje pardavimo. Investicijų į nekilnojamąjį turtą bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ konsoliduotas grynasis pelnas per šių metų pirmąjį pusmetį buvo 1,9 mln. eurų ir, lyginant su atitinkamu praėjusių metų laikotarpiu, išaugo 24,8 proc.
Bendrovės konsoliduoto nuosavo kapitalo vertė šių metų birželio pabaigoje buvo 34,06 mln. eurų. Nuosavo kapitalo vertė akcijai siekė 2,59 euro
ir, lyginant su 2017 m. viduriu, išaugo 12,4 proc. (įvertinti ir išmokėti dividendai). „INVL Baltic Real Estate“ konsoliduotos grynosios nuomos pajamos
(angl. net operating income) iš nuosavų objektų per šių metų pirmąjį pusmetį buvo 1,7 mln. eurų ir išaugo 43 proc., lyginant su atitinkamu laikotarpiu pernai. Rugsėjo pabaigoje „INVL Baltic Real Estate“ valdoma bendrovė „Dommo grupa“ pasirašė preliminarią sutartį dėl 20,6 hektarų žemės
sklypų Latvijoje pardavimo. Šalims įgyvendinus visas numatytas sąlygas, sandoris galėtų būti užbaigtas iki 2019 m. liepos 1 d.
⊲ „INVL Baltic Real Estate“ 2018 m. 9 mėnesių rezultatų skelbimas – 2018 m. spalio 31 d.

„INVL Technology“

0,7

1,8

Pirmasis pusmetis buvo sėkmingas daugumai „INVL Technology“ įmonių. Investicijų į informacinių technologijų verslus bendrovės „INVL
Technology“ nuosavas kapitalas šių metų pirmojo pusmečio pabaigoje buvo 23,51 mln. eurų arba 1,93 euro akcijai. Pastarasis rodiklis nuo metų
pradžios sumažėjo 1,3 proc., o per antrąjį ketvirtį išaugo 0,7 proc. Bendrovės investicijų į valdomas įmones vertė birželio pabaigoje siekė 19,7
mln. eurų ir nuo metų pradžios sumažėjo 1,1 mln. eurų, daugiausia dėl dalies valdomų įmonių išmokėtų dividendų. „INVL Technology“ grynasis
nuostolis per ataskaitinį laikotarpį buvo 306 tūkst. eurų, o per tą patį praėjusių metų laikotarpį įmonė uždirbo 21 tūkst. eurų pelno. „Per šių
metų pirmąjį pusmetį dauguma valdomų bendrovių augino pajamas ir pelną, taip pat pasirašė daug naujų sutarčių, ypač Bangladeše, į kurio
rinką įžengė ir „Algoritmų sistemos“. Be to, įmonės plėtė nuosavų produktų paletę“, - sakė Kazimieras Tonkūnas, bendrovės „INVL Technology“
vadovaujantysis partneris.
⊲ „INVL Technology“ 2018 m. 9 mėnesių rezultatų skelbimas – 2018 m. spalio 29 d.

■

* Investicinė grąža – tai akcijų kainos pokytis vertybinių popierių biržoje. „INVL Baltic Farmland“ ir „INVL Baltic Real Estate“ grąža vertinama įtraukus išmokėtus dividendus.
** Vertinama nuo bendrovių „INVL Baltic Farmland“, „INVL Technology“, „INVL Baltic Real Estate“ atskyrimo nuo „Invaldos INVL“ ir šių bendrovių veiklos pradžios.

Investicinė grąža, %

„INVL ASSET MANAGEMENT“ INVESTICINIAI FONDAI
Teigiamą grąžą per šių metų tris ketvirčius uždirbo „INVL Rusijos TOP20 subfondas“. Nors 2018 metai besivystančioms rinkoms nebuvo sėkmingi, o Rusiją kamuoja tarptautiniai politiniai nesutarimai, tačiau brangusi nafta teigiamai atsiliepė šalies akcijų rinkai. Ilgą laiką užuovėja nuo rinkų svyravimų buvusi Baltijos šalių akcijų rinka per trečiąjį metų
ketvirtį susidūrė su užsienio investuotojų atsitraukimu, kas lėmė „INVL Baltijos fondo“ vieneto vertės mažėjimą. „INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondas“
nuo metų pradžios yra netekęs 5,4 proc. vertės, tačiau vien per trečiąjį ketvirtį palypėjo beveik 2 proc. Į obligacijas orientuoti fondai šiemet išlieka nepelningi – prie to labiausiai
prisidėjo ekonominė bei politinė įtampa Turkijoje ir JAV centrinio banko veiksmai. „INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas“ nukrito iki neigiamų 4,1 proc., o „INVL
besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas“ – iki neigiamų 3,9 proc.
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-4,10
-2,36

15,09
22,03

-3,85
-5,44

„INVL Asset 
Management“:
Fondas veikia
nuo 2016-07-01

-5,43
-6,52

Vilniuje:
Gynėjų g. 14 
(„Vilniaus vartai“);

19,95
5,02
0,82
6,88

-2,27
2,52
Fondas veikia
nuo 2018-01-22

Kaune:
Savanorių pr. 349;
Klaipėdoje:
Minijos g. 19.

24,28
-2,37

Tel.: 8 700 55 959

45,55
58,01

El. paštas:
pensijos@invl.com
Fondas veikia
nuo 2018-01-22

■
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Lyginamasis indeksas, %
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„INVL ASSET MANAGEMENT“ PENSIJŲ FONDAI
Į rinkas grįžo svyravimai. 2018 m. trečiąjį ketvirtį skirtingos pasaulio akcijų rinkos itin išsiskyrė. Lyderystę ir toliau išlaikė JAV akcijos, bet sustiprėjęs JAV doleris neigiamai atsiliepė
besivystančių šalių akcijoms. Ramybės akcijų rinkose nepridėjo ir Italijos patvirtintas didesnis nei planuota biudžeto deficitas, kuris lėmė banguotą ketvirtį ir tik nežymią akcijų grąžą Europoje. Akcijų pensijų fondai ketvirtį užbaigė teigiamai dėl didelio JAV akcijų svorio. Tuo tarpu obligacijų rinkoms trečiasis šių metų ketvirtis dėl centrinių bankų veiksmų buvo
neigiamas. JAV centrinis bankas toliau griežtino pinigų politiką, o naujasis šio banko vadovas pasisakė, kad toks kursas išliks ir ateinančiais metais. Dėl stiprėjančio JAV dolerio
ir didėjančių skolinimosi kaštų besivystančių šalių obligacijos patiria didelį spaudimą. Trečiąjį ketvirtį investuotojai buvo suabejoję Turkijos ir Argentinos mokumu. Nepaisant trumpalaikių rinkų svyravimų, vertinant pastarųjų penkerių metų grąžą, INVL pensijų fondai, remiantis Lietuvos banko informacija, išlaikė lyderių pozicijas daugumoje fondų kategorijų.
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Gynėjų g. 14 
(„Vilniaus vartai“);
Kaune:
Savanorių pr. 349;
Klaipėdoje:
Minijos g. 19.
Tel.: 8 700 55 959
El. paštas:
pensijos@invl.com

13,5
17,0

-2,8
-1,5
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www.invl.com
Registracija
konsultacijai

60,6
66,1
38,0
46,2

Fondo investicinė grąža – fondo vieneto vertės pokytis per atitinkamą laikotarpį. Juo atsižvelgiama į atskaitymus nuo turto, tačiau neatsižvelgiama į atskaitymus nuo įmokų, dėl
to grynoji grąža yra mažesnė. Antros pakopos pensijų fonduose nuo 2017 m. sausio 1 d. atskaitymai nuo įmokų nebetaikomi. Praeities rezultatai negarantuoja, kad tokie patys
ar panašūs rezultatai bus ir ateityje, o fondo vieneto vertė gali ir kilti, ir kristi, tad Jūs galite atgauti mažiau nei investavote. Valdymo įmonė investicijų pelningumo negarantuoja.
Lyginamasis indeksas – tai rodiklis, su kurio kintančia reikšme lyginama fondo investicijų portfelio investicijų grąža.

■
■

Investicinė grąža, %
Lyginamasis indeksas, %

INFORMUOTIESIEMS INVESTUOTOJAMS SKIRTI INVESTICINIAI FONDAI
INVESTICINIAI PRODUKTAI

INVL Baltijos miškų fondas I
„INVL Baltijos miškų fondas I“ investavo 6,4 mln. eurų. Šių metų trečiojo ketvirčio pabaigoje „INVL Baltijos miškų fondo I“ miško valdų portfelis sudarė 2 169 hektarus. Iš viso
jau investuota 6,4 mln. eurų. Per trečiąjį ketvirtį grynųjų aktyvų vertė paaugo 3,4 proc., o nuo fondo gyvavimo pradžios grynųjų aktyvų vertė yra padidėjusi 24 proc. Fondo valdomi
miško plotai yra sertifikuoti pagal FSC standartus. FSC miškų sertifikavimo pagrindas – FSC pasauliniai atsakingo miškų tvarkymo principai ir kriterijai. Tai – vieninga sistema, padedanti užtikrinti, kad FSC sertifikuoti miškai būtų gerai tvarkomi visose pasaulio šalyse. Įgyvendindamas šiuos standartus, fondas prisideda prie atsakingo mūsų miško valdymo.

INVL Partner Energy and Infrastructure Fund
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas sudėtinis investicinis fondas „INVL Alternative Assets Umbrella Fund II“ ir jo subfondas „INVL Partner Energy and
Infrastructure Fund“ veikia nuo 2017 m. lapkričio. Subfondas „INVL Partner Energy and Infrastructure Fund“ neplatinamas viešai.

„Mundus Bridge Finance“ fondas
Turto valdymo bendrovės „Mundus“ valdomas atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas „Mundus Bridge Finance“ fondas siekia ilgalaikės stabilios grąžos investuodamas į
sparčiai augančio alternatyvaus finansavimo sektoriaus įmonių neviešai platinamus (angl. private debt) skolos vertybinius popierius. Fondo valdomas turtas šių metų rugsėjo pabaigoje
siekė 15,94 mln. eurų ir buvo 2,23 mln. eurų didesnis lyginant su metų pradžia. Liepą fondas užbaigė pirmą išėjimo sandorį iš investicijos į bendrovę „EBV Finance“ su vidine grąžos
norma (angl. IRR) 12,7 proc. Rugsėjį buvo atnaujintos fondo taisyklės. Fondo grąža investuotojams per šių metų tris ketvirčius buvo 6,7 proc., o nuo įsteigimo 2015 m. kovą – 34,93 proc.

PROFESIONALIEMS INVESTUOTOJAMS SKIRTI FONDAI
INVESTICINIS PRODUKTAS

INVL Baltic Sea Growth Fund
2018 m. birželį veiklą pradėjo uždaro tipo profesionaliems investuotojams skirtas investicinis fondas „INVL Baltic Sea Growth Fund“. Šis fondas siekia investuoti į vidutinio
dydžio, patrauklaus rizikos ir grąžos santykio bendroves, suteikdamas joms kapitalą tolimesniam augimui. Siekiamas fondo dydis pabaigus investicinių vienetų platinimą –
200 mln. eurų, maksimalus dydis – 300 mln. eurų. „INVL Baltic Sea Growth Fund“ spalį paskelbė, kad netiesiogiai perka 70 proc. pirminės sveikatos priežiūros įstaigų tinklo
„InMedica“ akcijų. Tinklo „InMedica“ 70 proc. akcijų įsigijimo sutartį pasirašė bendrovė „BSGF Sanus“, kurios 100 proc. akcijų priklauso bendrovei „Invalda INVL“. Planuojama,
kad „INVL Baltic Sea Growth Fund“ pradėjus investicinę veiklą, „BSGF Sanus“ už įsigijimo savikainą bus perleista šiam fondui. Sandorį bus galima užbaigti tik gavus Konkurencijos tarybos leidimą ir įvykdžius kitas sutartyje numatytas sąlygas.
„Invaldos INVL“ grupei taip pat priklauso Latvijoje veikianti turto valdymo bendrovė „INVL Asset Management“, valdanti pensijų fondus, investicinius portfelius ir alternatyvų turtą.
Informacijos šaltinis: www.invl.com, www.invaldainvl.com, www.invlbalticrealestate.com, www.invltechnology.lt, www.invlbalticfarmland.com, www.mundus.lt, Lietuvos bankas.
Jei nenurodoma kitaip, pateikiami 2018 m. rugsėjo 30 d. rezultatai.
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SVARBU ŽINOTI
Visa čia išdėstyta informacija yra informacinio ir (arba) reklaminio pobūdžio ir negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, pasiūlymas ar raginimas investuoti į UAB „INVL Asset
Management“ ir (arba) UAB „Mundus“ turto valdymo bendrovės valdomus fondus ar minimų bendrovių akcijas. Pateikiama informacija negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio
pagrindas. Nors šios informacijos turinys yra pagrįstas šaltiniais, kurie yra laikomi patikimais, UAB „INVL Asset Management“ ir kitos minimos bendrovės nėra atsakingos už šios
informacijos netikslumus, pasikeitimus, taip pat ir nuostolius, kurių gali atsirasti, kai investicijos grindžiamos šia informacija.
Kaupdami pensijų fonduose ir investuodami į „INVL Asset Management“ valdomus kolektyvinio investavimo subjektus Jūs prisiimate su investavimu susijusią riziką. Investicijų
vertė gali ir kilti, ir kristi, Jūs galite atgauti mažiau nei investavote. Investicijų praeities rezultatai negarantuoja tokių pačių rezultatų ir pelningumo ateityje. Praėjusio laikotarpio rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis. Valdymo įmonė negarantuoja fondų pelningumo. Fondų investicijas į užsienio rinkas veikia ir užsienio valiutos kurso pokyčiai, ir tai
gali ir teigiamai, ir neigiamai lemti fondų vertės kitimą. Prieš priimdami sprendimą investuoti, turite patys ar padedami investicijų konsultantų įvertinti visas su investavimu susijusias
rizikas, taikomus atskaitymus bei atidžiai perskaityti su investavimu susijusius dokumentus – fondo prospektą, taisykles, pagrindinės informacijos dokumentą ir kitus dokumentus.
Investuotojo teisė pareikalauti išpirkti jam priklausančius uždarojo tipo kolektyvinio investavimo subjekto investicinius vienetus ar akcijas yra apribota.
Informuotiesiems investuotojams skirti investiciniai produktai yra skirti asmenims, tenkinantiems informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme numatytus reikalavimus. Įsigyti tokių fondų vienetų gali tik informuotojo investuotojo kriterijus atitinkantys investuotojai, o investuotojo teisė pareikalauti išpirkti jam priklausančius investicinius vienetus iš uždaro tipo fondo yra apribota (iš UAB „Mundus“ turto valdymo bendrovės valdomo fondo – iš dalies apribota). Uždarojo tipo sudėtinio informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „INVL Alternative Assets Umbrella Fund“ ir jo subfondo „INVL Baltijos miškų fondas I“ taisyklės bei prospektas yra paskelbti
interneto svetainėje www.invl.com, atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „Mundus Bridge Finance“ taisyklės ir prospektas – www.mundus.lt.
Profesionaliesiems investuotojams skirti investiciniai produktai yra skirti asmenims, tenkinantiems profesionaliesiems klientams LR finansinių priemonių rinkų įstatymo numatytus
reikalavimus.
Dalyvaujantiems II pakopos pensijų kaupime, valstybinio socialinio draudimo senatvės pensija yra proporcingai mažinama Valstybinio socialinio draudimo pensijų įstatymo
nustatyta tvarka. Dėl papildomos iš valstybės biudžeto lėšų už dalyvį mokamos pensijų įmokos senatvės pensijos dydis nėra mažinamas. Sudaryta II pakopos pensijų kaupimo
sutartis negali būti nutraukta, išskyrus pirmą kartą sudarytą II pakopos pensijų kaupimo sutartį, kurią dalyvis turi teisę vienašališkai nutraukti per 30 kalendorinių dienų nuo sutarties sudarymo, apie tai raštu pranešęs pensijų kaupimo bendrovei. Už kaupimą pensijų fonduose bei investavimą į investicinius fondus atskaitomi fondo taisyklėse (o investicinių
fondų atveju – ir prospektuose) nurodyti mokesčiai.
Išmoką (vienkartinę, periodinę ar anuiteto) iš II pakopos pensijų fondo bus galima gauti tik sulaukus senatvės pensijos amžiaus arba kai asmeniui bus paskirta išankstinė senatvės
pensija pagal Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijų išankstinio mokėjimo įstatymą. Už pensijų fonde sukauptas lėšas, sukaupus tam tikrą sumą,
bus privaloma įsigyti periodinę pensijų išmoką, mokamą iki gyvos galvos – pensijų anuitetą.
Teisė į pensijų išmoką (vienkartinę, periodinę ar anuiteto) iš III pakopos pensijų fondo įgyjama likus 5 metams iki senatvės pensijos amžiaus valstybinei socialinio draudimo senatvės pensijai gauti arba kai asmeniui paskiriama išankstinė senatvės pensija pagal įstatymus. Pensijų išmokų rūšys, jų pasirinkimo galimybės yra numatytos Papildomo savanoriško
pensijų kaupimo įstatyme. Daugiau apie išmokas iš III pakopos pensijų fondų – www.invl.com, skiltyje „Svarbu žinoti“: „Reglamentai ir tvarkos“. Daugiau informacijos apie pensijų
anuitetą galite paskaityti www.invl.com, skiltyse „II pakopos pensijų fondai“ ir „III pakopos pensijų fondai“ arba www.lb.lt. Daugiau informacijos apie pensijų kaupimą galite rasti
puslapiuose www.lb.lt ir www.sodra.lt.
Daugiau informacijos apie „INVL Asset Management“ valdomus pensijų ir investicinius fondus, jų lyginamuosius indeksus, pensijų ir investicinių fondų taisykles, investicinių fondų
prospektus, pagrindinės informacijos investuotojams dokumentus, metines ataskaitas, valdymo įmonės periodines ataskaitas, su investavimu į fondus susijusias rizikas ir taikomus
mokesčius galite rasti www.invl.com. Naujausią informaciją apie minimų bendrovių akcijas, prekybą jomis, emisijų projektus ir jiems prilyginamą informaciją galite rasti šių bendrovių interneto svetainėse www.invaldainvl.com, www.invlbalticrealestate.com, www.invltechnology.lt, www.invlbalticfarmland.com.
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